UNITATE ORGANIZATOARE: SCOALA GIMNAZIALĂ PODARI

COORDONATORI: Prof. ANDREESCU MARILENA
Prof. Înv. Preșc. ȘTEFAN MIHAELA
Prof. Înv. Preșc. GENES MIRELA SORINA
Prof. Înv. Preșc. IORDACHE ALINA
Prof. Înv. Preșc. PISCUREANU ELENA DIANA
PARTENERI: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PETRACHE POENARU” CRAIOVA,
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VOINICEII” CRAIOVA
INSTITUȚII IMPLICATE:
1. INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI DOLJ
2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODARI
3. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PETRACHE POENARU” CRAIOVA
4. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VOINICEII” CRAIOVA
5. TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI – CRAIOVA

DENUMIREA PROIECTULUI
a)TITLUL: CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ „1 IUNIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI”
b)DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:
- OM ŞI SOCIETATE
- ESTETIC ȘI CREATIV
c)TIP DE PROIECT – PROIECT JUDEȚEAN

ARGUMENT:
1 Iunie este Ziua Internațională a Copilului, sărbătoare care își are originea în Turcia,
începând cu anul 1920 și mai târziu în Conferinţa Mondială pentru bunăstarea copiilor de la
Geneva, în anul 1925.
Nu se știe exact de ce a fost aleasă această dată pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a
Copilului, existând însă o teorie conform căreia consulul general chinez din San Francisco ar fi
reunit un număr de orfani chinezi, pentru a sărbători Festivalul Dragonului in 1925, care s-a
întâmplat a avea loc pe 1 iunie a acelui an, şi, de asemenea, a coincis cu conferinţa de la
Geneva.Această zi de sărbătoare a celor mici este, de obicei, marcată cu discursuri cu privire la

drepturile copiilor şi bunăstarea lor, petreceri, diverse acţiuni dedicate copiilor, reuniuni in aer liber
ale familiilor, programe TV specifice micuților.
Ce ar trebui să fie 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului la noi, in România? Multe
bucurii pentru copii, baloane colorate, jucării, dulciuri, hăinuțe noi, jocuri si distracții in
parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocența, puritate, duioșie, pictură, dansuri,
plimbări, desene pe asfalt, filme, urări, felicitări.
SCOP: implicarea preșcolarilor in diferite activități extracurriculare legate de ziua de 1 Iunie-ziua
internațională a copilului;

OBIECTIVE GENERALE:
-

dezvoltarea simțului artistic, a imaginației creatoare si a gândirii copilului;

-

realizarea unei expoziții cu lucrările plastice realizate de preșcolari;

-

antrenarea unui număr cât mai mare de preșcolari in derularea acestor activități;

OBIECTIVE SPECIFICE:
-

să cunoască drepturile si obligațiile copiilor;

-

să realizeze lucrări estetice pe tema propusă;

SECŢIUNI PROPUSE:
-

secţiunea I- lucrări plastice( pictură) respectând tema dată;

-

secțiunea II-colaje

GRUP ŢINTĂ:
- preşcolari
- cadre didactice din învăţământul preşcolar.

JURIZAREA:
Comisia de evaluare va fi alcătuită din realizatorii proiectului şi un profesor de desen.
PRODUSE FINALE: expoziţie de lucrări în incinta unității organizatoare
REZULTATE AŞTEPTATE:
-

va creşte prestigiul unităţii în comunitate;

-

prin diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare, membrii comunităţii vor putea aprecia efortul
grădiniţei de a face educaţie, dar şi de a valorifica talentele şi aptitudinile copiilor;

-

se vor putea produce o serie de transformări calitative ca: îmbunătăţirea cadrului de comunicare între
grădiniţele din județ, crearea unei dinamici interne a grădiniţei organizatoare, inclusiv facilitarea
comunicării pe orizontală şi pe verticală a factorilor implicaţi (directorul grădiniţei, cadrele didactice,
copii, inspectori, părinţi, reprezentanţii instituţiilor partenere şi ai autorităţilor locale), îmbunătăţirea
procesului didactic.

MONITORIZARE:
-

coordonatorii proiectului vor urmări desfăşurarea activităţilor conform planificării şi standardelor
stabilite, corespondenţa între obiective şi conţinutul activităţilor, impactul lor asupra grupurilor vizate;

-

la activităţi vor fi invitaţi, alături de colaboratori şi inspectori şcolari, reprezentanţi ai administraţiei
locale şi mass-media;

-

activităţile vor fi înregistrate prin filmare şi fotografiere, alcătuind un portofoliu;

-

se va întocmi portofoliul proiectului cu materialele realizate, fotografii, mărturii şi impresii scrise,
imagini de la activităţi.

EVALUARE INTERNĂ – iniţiatorii, coordonatorii şi realizatorii vor urmări

îndeplinirea scopului şi a

obiectivelor activităţii, evaluării şi indicatorii.
EVALUAREA EXTERNĂ : - reflectarea acţiunii în presa locală.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Concursul va avea continuitate și in anul viitor in funcție de rezultatele primei ediții.

 Concursul este cu participare indirectă şi se adresează tuturor preşcolarilor din judeţul Dolj.
 Secţiunile concursului:
-

Desen;

-

Pictură;

-

Colaj;

 Concursul se va desfăşura în data de 31 mai 2018, la Școala Gimazială Podari, , la sediul
din str. Școlii, nr. 1, loc. Podari, jud.Dolj
 Înscrierea în concurs se face pe baza Fişei de înscriere, Acordului de parteneriat semnat
şi ştampilat în două exemplare.
 Calendarul activităţilor:
- 14-29.05.2018 – Primirea lucrărilor;
- 29.05.2018 – Data poştei;
- 31.05.2018 – Realizarea expoziţiei;
- 31.05.2018 – Jurizarea lucrărilor;
- 04-18.06.2018 – Expedierea diplomelor pentru cadrele didactice participante.
 Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 3 lucrări, indiferent de secţiune,
respectând tematica concursului.
 Pe spatele lucrărilor, în colţul din dreapta jos, se vor scrie pe etichetă, cu majuscule:
NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI:
GRUPA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
LOCALITATEA:
JUDEŢUL:
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
ADRESA DE E-MAIL:

 Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica propusă, care au fost copiate sau
xeroxate şi în care se observă intervenţia adulţilor.
 Jurizarea lucrărilor va fi realizată de către cadrele didactice organizatoare şi un profesor
de Artă plastică, stabilindu-se obiective clare pentru o evaluare corectă.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune precum şi diplome de participare, pe niveluri de
vârstă şi secţiuni, ţinându-se cont de originalitatea şi creativitatea lucrărilor, respectarea tematicii de
concurs.
 Înscrierea copiilor participanţi la concurs se va face prin poştă sau direct la sediul școlii (cu
menţiunea pentru Concursul de creație plastică „1 IUNIE – ZIUA INTERNATIONALA A
COPILULUI”) la adresa: Școala Gimnazială Podari, str. Școlii, nr. 1, loc Podari, jud Dolj în
perioada 14-28.05.2018 (Data poştei).
Lucrările preşcolarilor vor fi însoţite de fişa de înscriere, acordul de parteneriat semnat şi
ştampilat în două exemplare.
 Expedierea diplomelor se va face prin posta la adresele consemnate în fişa de înscriere,
până la data de 18.06.2018.
 Nu se percepe taxă de participare!
 Nu se admit contestaţii! Nu se restituie lucrările preşcolarilor participanţi! Nu se vor acorda
premii
în obiecte şi bani!
 PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Înv. Preșc. ȘTEFAN MIHAELA tel: 0768799191
e-mail: stefanmihaela88@yahoo.com
Prof. Înv. Preșc. GENES MIRELA SORINA tel: 0762643822
e-mail: genesmirela@yahoo.com
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ

„1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului”
An școlar 2017-2018
Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:
Specialitatea:
Unitatea de învăţământ:
Grupa:
Telefon:
E-mail:
Adresa:

Nr.

Nume

crt.

preşcolar

şi

prenume Grupa

Titlul lucrării

Secţiunea

Premiul
Jurizat
(Se completează de
către juriu)

1.

2.

3.

ANEXA 2
Școala Gimnazială Podari
Str. Școlii, nr. 1
Loc. Podari, jud. Dolj
Tel/Fax: 0251 339165
E-mai: scoala_podari@yahoo.com
Nr. ........./.................

……………………………
Str………………….nr……..
Loc………….….,Jud………….
Tel/Fax:……………….
E-mail:………………………….

Nr. ........./.................

Încheiat azi, …………….. între:
I Părţile acordului:
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODARI , reprezentată de director, prof. Andreescu Marilena, şi coordonatori prof.
Andreescu Marilena, Stefan Mihaela, Genes Mirela Sorina,Iordache Alina, Piscureanu Elena Diana
 ………………………………………………………………,
reprezentată
de
director,………………………….... şi ………………………………………………... în calitate de
colaborator.
Au convenit în încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT , având în vedere următoarele condiţii:
- respectarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiilor
implicate;
- menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor implicate;
II Obiectivul colaborării: Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea instituţională în
vederea promovării şi desfăşurării activităţilor din cadrul Concursului judeţean „1 IUNIE – Ziua Internationala a
Copilului”
III Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor:
Grădiniţa coordonatoare:
 să popularizeze proiectul la nivel judeţean;
 să asigure condiţii optime pentru derularea activităţilor propuse;
 să organizeze expoziţia cu lucrările preşcolarilor;
 să respecte termenele prevăzute în regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să asigure jurizarea lucrărilor;
 să emită şi să distribuie diplome preşcolarilor premiaţi şi diplome de participare tuturor , precum şi cadrelor
didactice îndrumătoare;
 Să mediatizeze rezultatele proiectului.
Grădiniţa participantă se obligă:
 să organizeze înscrierea în concurs, respectând termenul limită;
 să îndrume preşcolarii în realizarea lucrărilor;
 să expedieze lucrările pe adresa grădiniţei coordonatoare;
 să distribuie diplomele şi premiile preşcolarilor.
IV Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2(două)exemplare, intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe parcursul anului şcolar
2017- 2018.
V Încetarea acordului
Acordul de colaborare îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:
- hotărârea comună a părţilor semnatare;
- neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor părţilor.
VI Dispoziţii finale
Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele părţi.
Școala Gimnazială Podari
DIRECTOR,
Prof. Andreescu Marilena

………………………………….........
DIRECTOR,
………………………………………..

